AVINURME VALLAVOLIKOGU
ISTUNGI PROTOKOLL
27.03.2014.a. nr.8
Algus 16.00 lõpp 17.30
Istungi juhataja vallavolikogu esimees Anne Paas.
Protokollija vallasekretär Imbi Kaarama.
Volikogu istungist võttis osa 8 volikogu liiget: Anne Paas, Ants Rummel,
Verner Mölder, Aleksei Männiste, Aivar Pakkas, Rainer Järvelaid, Arvi Pihlak ja
Mai Tooming.
Puudusid: Jüri- Henn Uuetoa, Mari-Liis Tikerperi ja Tiiu Kruus.
Kutsutud: Aivar Saarela- vallavanem, Heli Kalaus- pearaamatupidaja.
Algselt välja kuulutud päevakorrast jäid välja:
1.Avinurme Tünnilaada pääsme, parkimise- ja müügikohtade ning simmani pääsme ja
müügikohtade hindade kehtestamine.
2.Valla teede remondikava 2014 aastal.
Teemad tulevad arutusele/otsustamisele aprilli volikogu istungil.
Kinnitati päevakord:
1. Valla 2014 aasta eelarve II lugemine, valla 2014 aasta eelarve vastuvõtmine.
2. Valla ametiasutuse hallatavate asutuste töötajate töö tasustamise aluste
kinnitamine.
3. Avinurme Vallavolikogu 20.03.2013.a.määruse nr 75 „Avinurme Vallavalitsuse
(asutusena) palgajuhendi kinnitamine. „ lisa muutmine.
4. Vallavolikogu esimehele ja aseesimehele, alatise komisjoni esimehele, vallavolikogu
liikmele vallavolikogu tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud
kulutuste eest hüvituse suuruse ning maksmise korra kehtestamine .
5. Avinurme valla eelarvest maksustavate sotsiaaltoetuste määrade kinnitamine.
6. Maade taotlemine munitsipaalomandisse.
7. Luba vallavanemal osaleda PAK-i juhatuses ja IVEK-i nõukogus, IVOL-i
hariduskomisjonis.
8. Vallavalitsuse info
9. Komisjonide töö
10. Mitmesugust
Päevakorrapunkt nr 1
Valla 2014 aasta eelarve II lugemine
Valla 2014 aasta eelarve eelnõud tutvustas pearaamatupidaja Heli Kalaus.
Tasakaalustatud eelarve on kogumahus 1 555 573 € ehk 10,31% suurem 2013.a. eelarve

täitmisest, mis oli 1 410 131 €.
Põhitegevuse tulud 1 474 090 €, põhitegevuse kulud 1 437 677 € , investeerimistegevus
-36 381 €, finantseerimistegevus ehk likviidsete varade muutus -60 464 € ja likviidsete
varade jääk 261 595 €.
Põhitegevuse tulu 1 474 090 € koosneb:
üksikisiku tulumaks 559 440 € ( tulumaksu tõus on planeeritud 7,98 % )
maamaks 75 000 € ( maa maksustamihinna 2% tõus )
tulud kaupade ja teenuste müügist 286 544 €
riigilõiv 4 000 € ( ehitus-, kasutus- ja kauplemislubade väljastamine )
gümnaasiumi majandustegevus tulu 93 100 € ( õpilaste jm söögiraha,
ruumide üür, muusikaklassi tasu, autokooli õppemaks ja õppevahendid )
lasteaia majandustegevuse tulu 15 520 € ( laste söögiraha, õppevahendid,
ruumide üür) .
kultuuri majandustegevuse tulu 3 000 €
spordiasutuste majandustegevuse tulu 14 900 € on ujula tulu.
elamu- ja kommunaalmajandustegevuse tulu 136 824 € ( Avinurme
katlamaja tulu 125 129 €, valla korterite kommunaaltulu 7 395 € ja
varahalduse kommunaaltulu 4 300 €)
muu kaupade ja teenuste müük 19 200 € ( sellest 17 700 € laada tulu )
Saadavad toetused 551 406 € tegevuskuludeks riigi poolt:
tasandusfond 179 316 € ( vähenenud 14 851 €, 8,7% )
toetusfond 369 283 € ( suurenenud 14 909 €, 2% ) fondi moodustab:
pedagoogiline raha 326 090 €, koolilõuna 19 317 €,
riiklik toimetulekutoetus 7 856 €, sotsiaaltoetused ja teenuste osutamise
toetused 12 611 €, vajaduspõhine peretoetus 3 356 €, sündide ja surmade
registreerimine 53 €
Põhitegevuse kulud 1 437 677 € on planeeritud koos finantskulude -20 113 € ning
põhivara soetusega -97 783 €.
Kokku 1 555 573 € ( täitmine 2013.aastal oli 1 410 131 € )
Investeerimistegevus -36 381 €:
põhivara investeerimine -97 783 €
põhivara investeerimiseks saadav toetus 81 365 €
finantstulud 150 € pangaintressid
finantskulud -20 113 € laenude intresside maksmine.
põhivara investeerimine -97 783 €:
-51 585 € spordihoone remont,
- 8 000 € bussijaama renoveerimine
-27 543 € valla teede investeering,
-6 000 € katlamaja investeering
- 4 655 € 2-e vallakorteri parendamiseks
Põhivara soetuseks saadav 81 365 € koosneb:
muudelt residentidelt 4 000 € ( projekt VIA Hanseatica );

kultuuriministeeriumilt 5 000 € ja 31 956 € EAS-ilt spordihoone
remondiks;
40 409 € majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumilt teede
investeeringuks ja korrashoiuks.
Finantseerimistegevus -60 496 €:
KIK laenu maksmine 12 174 €
Swedpanga laen 2 717 €
Riigi Kinnisvara AS-le 45 605 €
Muutused kassas ja hoiustes
likviidsete varade muutus - 60464 €
jääk eelarve tegemisel 261 595 €
Võlakohustused 31.12.2013.a. seisuga on 1 280 147,46 €
Personalikulude planeerimisel on aluseks riigi poolt tõstetud alampalk 10,93 %.
Asutuse lisatasu on arvestatud 10% kuu palgafondist. Personalikulud on 2014 aastal
võrreldes eelmise aastaga kasvanud 3,98% .
Vähenenud on hallatavate asutuste majandamiskulud 7,75% . Suurenenud on
investeerimine 50,31%.
Küsimused ja ettepanekud:
Ants Rummel palus protokolli lisada, et pärast eelarve vastuvõtmist arvestataks eelarve
muutmisel või lisaeelarvete tegemisel asjaoluga, et vallavara halduse personali kuludesse
lisaks kinnitada 545 €. Summa jäi eelarvest välja seoses eelarveprogrammi tehnilise
probleemiga.
Mai Tooming tundis huvi, et kas hallatavate asutuste juhid on eelarve seisust teadlikud ja
kas seltside ning MTÜ-de esindajad teavad, et taotlusi kärbiti ?
Aleksei Männiste vastas, et eelarve- ja majanduskomisjonis otsustatu on teatavaks tehtud.
Reservfondis on 47 892 €, kui selgitatakse konkreetselt, milleks on raha tarvis, siis seda
saab alati otsustada ka edaspidiselt.
Avinurme valla 2014 aasta eelarve II lugemine lõpetati
O t s u s t a t i: Vastu võtta Avinurme valla 2014 aasta eelarve:
eelarve tulud summas
1 474 090
eelarve kulud summas
1 437 677
personalikulud
836 267
finantseerimistegevus
-60 496
investeerimistegevus
- 36 381
muutused kassas ja hoiustes -60464
vaba jääk ehk likviidsed varad
261 595.42
Poolt 8 volikogu liiget. Võeti vastu määrus nr 5
Päevakorrapunkt nr 2
Valla ametiasutuse hallatavate asutuste töötajate töö tasustamise aluste kinnitamine.
Kuulati: Imbi Kaarama- vallasekretär

Hallatavate asutuste: Avinurme Lasteaed, Avinurme Soojus, Vallavarade Haldamine,
Avinurme valla Raamatukogud töö tasustamise alused on kehtinud alates 2004.a.
Tulenevalt alampalga tõusust on muudetud paaril korral palgamäärade vahemikku .
Vallavalitsuse ettepanek: kinnitada valla ametiasutuse hallatavate asutuste töötajate töö
tasustamise uued alused ning töötasu määrad.
Määruses on sätestatud, et nii vallavanemal kui ka hallatava asutuse juhil on võimalus oma
töötajatele lisatasu või preemiat maksta. Viimatinimetatud hüvesid saab kasutada ikka vaid
siis, kui vallaeelarves selleks võimalused.
Valla ametiasutuse hallatavaks asutuseks on ka Avinurme Gümnaasium, kuid õpetajate
riiklikku töötasu valla määrusega ei reguleerita.
Esitati ettepanek suurendada hallatavate juhtidega võrdsetele alusetele Avinurme Lasteaia
direktori palgamäär.
O t s u s t a t i: Kinnitada valla ametiasutuse hallatavate asutuste töötajate töö tasustamise
alused. Poolt 8 volikogu liiget. Võeti vastu määrus nr 6
Päevkorrapunkt nr 3
Avinurme Vallavolikogu 20.03.2013.a.määruse nr 75 „Avinurme Vallavalitsuse
(asutusena) palgajuhendi kinnitamine. „ lisa muutmine.
Kuulati: Imbi Kaarama- vallasekretär
Alates 01.aprillist 2013.a.valla ametiasutuses 3 ametnikku: vallasekretär, sotsiaalnõunik ja
maanõunik ning 6 töötajat: pearaamatupidaja, sekretär-kassapidaja, raamatupidaja,
sotsiaaltöötaja ja hooldustöötaja ning kultuuritöötaja.
Volikogu 20.03.2013.a.määrusega nr 75 on kinnitatud Avinurme Vallavalitsuse (asutusena)
palgajuhend. Palgajuhendis kirjeldatud muutuvpalk, preemiad jm tulenevad avaliku
teenistuse seadusest, aga rakendada saab neid üksnes eelarvevahendite olemasolul.
Palgajuhendi lisaks on ametiasutuse ametnike ja töötajate palgamäärad, mida tuleb mõneti
suurendada.
O t s u s t a t i: Muuta Avinurme Vallavolikogu 20.03.2013.a.määruse nr 75 „Avinurme
Vallavalitsuse (asutusena) palgajuhendi kinnitamine lisa _palgamäärad .
Poolt 8 volikogu liiget. Võeti vastu määrus nr 7
Päevakorrapunkt nr 4
Vallavolikogu esimehele ja aseesimehele, alatise komisjoni esimehele, vallavolikogu
liikmele vallavolikogu tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud
kulutuste eest hüvituse suuruse ning maksmise korra kehtestamine
Kuulati: Anne Paas- volikogu esimees.
Ettepanek tõsta volikogu tööst osavõtu eest tasu ning hüvitisi:
volikogu esimehe tasu 253 €, aseesimehe tasu 83 €, kui aseesimees on asendanud
volikogu esimeest või esindanud valda kalendrikuu jooksul. Kui asendamist või
esindamist ei ole toimunud, makstakse aseesimehele volikogu istungist osavõtu eest 21 €.

Komisjoni esimehele makstakse tasu 42 €, kui toimunud komisjoni istungi tulemusena on
vallakantseleisse esitatud allkirjastatud protokoll. Kui komisjoni istungit kalendrikuu
jooksul ei toimunud, makstakse istungist osavõtu eest 21 €.
Vallavolikogu liikmele (v.a esimees, aseesimees ) makstakse volikogu istungist
osavõtu eest 21 €.
Komisjoni koosoleku protokollijale makstakse tunnitasu 4 € /tunnis, volikogu protokollija
kulud kaetakse 42 €/kuus
O t s u s t a t i: Kehtestada vallavolikogu esimehele ja aseesimehele, alatise komisjoni
esimehele, vallavolikogu liikmele vallavolikogu tööst osavõtu eest tasu ja volikogu
ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvituse suuruse ning maksmise kord.
Poolt 7, vastu 1 volikogu liiget. Võeti vastu määrus nr 8
Volikogu liige Mai Tooming oli volikogu töö tasustamise vastu.
Imbi Kaarama: Määruse § 2 lg 7 sätestab volikogu liikme õiguse tasust loobuda.
Päevakorrapunkt nr 5
Avinurme valla eelarvest maksustavate sotsiaaltoetuste määrade
kinnitamine.
Kuulati: Imbi Kaarama- vallasekretär
Ettepanekut tõsta sünnitoetust, matusetoetust, ujumistoetust ning küttepuudetoetust ning
eraldi kehtestada ravimitoetus ja transporditoetus eriarsti juurde , arutati volikogu kultuuri-,
hariduse ja sotsiaalkomisjonis.
O t s u s t a t i: Kinnitada sotsiaaltoetuse määrad alates 2014.a.01.jaanuarist:
sünnitoetus 200 €, matusetostus 100 €, ujumise toetus eakatele, puuetega lastele ja nende
saatjatele, puuetega kutsekooli õpilastele ja üliõpilastele ( 4 x kuus ujumise eest ) 0.70 €.
Küttepuude toetus üksikutele eakatele ja puuetega inimestele 100 €/aastas.
Ravimitoetus puuetega inimestele kuni 32 € aastas, transporditoetus eriarstiabi saamiseks
kuni 32 € aastas.
Poolt 8 volikogu liiget. Võeti vastu määrus nr 9. „ Avinurme valla eelarvest maksustavate
sotsiaaltoetuste määrade kinnitamine „.
Päevakorrapunkt nr 6
Maa taotlemine munitsipaalomandisse
Kuulati: Aivar Saarela
Vallavanem oli kohtunud Põllu tänava kortermajade esindajatega. Ühe probleemina toodi
asjaolu, et majade juures on vähe ruumi parkimise normaalseks korraldamiseks.
Majade vahel asuv muruplats on jätkuvalt riigi omandis. Et saaks nimetatud maa Põllu 6,8,
10 majade kasutusse anda, tuleb esmalt taotleda maa munitsipaalomandisse:
Ettepanek volikogule: alustada Põllu tänaval maade munitsipaalomandisse taotlemist.

O t s u s t a t i: Vastavalt esitatud ettepanekule taotleda munitsipaalomandisse Avinurme
alevikus Põllu tn 6a maaüksus ( pindala 2060 m2 ) ning Põllu tänav L1 maaüksus
( pindala 1750 m2 ).
Poolt 8 volikogu liiget. Võeti vastu otsus nr .23
Päevakorrapunkt nr 7
Loa andmine vallavanemale osaleda PAK-i juhatuses ja IVEK-i nõukogus, IVOL-i
hariduskomisjonis.
Kuulati: Aivar Saarela
Volikogu esimehena alustasin osalemist PAKi juhatuses, IVEK-i nõukogus ning IVOL-i
hariduskomisjonis. Vallavanemana palun luba osaleda nimetatud organisatsioonides ka
edaspidiselt. Vallavolikogu oli vallavanema tahteavaldusega nõus.
Päevakorrapunkt nr 8
Vallavalitsuse info
Kuulati: Aivar Saarela
Märtsis toimus kaks vallavalitsuse istungit, arutelu teemasid oli palju:
Määrati sotsiaaltoetused ning sügava puudega isikutele hooldajad ning tutvuti
sotsiaalnõuniku poolt koostatud sotsiaalvaldkonna eelnõudeg.a
Väljastati kasutusluba Elektrilevi OÜ-le Võidu 18 ( Jõgeva MÜ- Konsum ) nimivoolu
suurendamise projektile ning projekteerimistingimused Tööstuse tn 3D asuva
rekonstrueerimiseks.
Kuulutati välja heakorratööde lihthange .
Vaadati läbi Avinurme Lasteaed Naerulind arengukava tegevuskava 2014-2016
Avinurme valla arengukava tegevuskavas on planeeritud Avinurme Lasteaiahoone
soojustamise investeering 2016 aastal. Kütte-, kanalisatsiooni- ja veevärgi
rekonstrueerimine investeering 2014-2015.
Tutvuti 08.03.2012.a.vastuvõetud ametiautode kasutamise korraga ja sellest tulenevalt
kinnitati vastutavad kasutajad ja garažeerimiskord.
KL Alutaguse Malevaga on räägitud, et kultuurikeskuse taga parklas saavad ametiautod
parkida. Autode paremaks kasutamiseks võetakse kasutusele broneerimissüsteem, mis
tagaks vajadusel ametiauto kasutamise ka teiste ametnike, töötajate poolt.
Kehtestati Avinurme ujula uus hinnakiri alates 01.maist 2014.
Kinnitati munitsipaaleluruumidele uus üür alates 01.maist 2014.
Avinurme kalmistu väravaposti taastamiseks küsiti 3 hinnapakkumist. Töö teostab FIE Ivar
Ilves. Kulu kannab kahju tekitaja.
Vallavalitsus tutvus Avinurme Tünnilaada pääsme, parkimise ja müügikohtade ning
simmani pääsme ja müügikohtade hindade eelnõuga

Kinnitati hankedokumendid Avinurme Spordihoone rekonstrueerimise I etapi teostamiseks.
Päevakorrapunkt nr 9
Komisjonide töö
Kuulati: eelarve .- ja majanduskomisjoni esimehe Aleksei Männistu lühikokkuvõtet.
Komisjoni koosolekul, mis toimus 25.märtsil arutati taas Avinurme valla eelarvet.
Esitatud ettepanekud eelarve koostamiseks:
Alates 01.03.2014 vähendada lasteaia majahoidja ametikohta täiskohalt 0,5 kohale
ja kokkuhoiust suunata 1000 € lasteaia korrashoiu kuludeks ja 1378 € reserviks
( lasteaia juhataja ettepanek ).
Tööjõukulude osas kärpida lisatasusid .
Mitte rahuldada OÜ Prowints toetustaotlust ja vabanevad vahendid jaotada
võrdsetes osades naiskoori ja segarahvatantsu rühmade vahel.
Seltside tegevuseks ja üritusteks taotleb iga selts raha eraldi taotlusega ja positiivse
otsuse korral eraldatakse raha reservfondist.
Kuulati Avinurme Soojus juhataja A.Parfojevi selgitusi ettevõtte investeeringu
vajadustest. Komisjon oli seisukohal, et esmajärjekorras vajab väljavahetamist katlamaja
automaatika. Otsustati, et Avinurme Soojuse eelarves olevaid investeeringute summasid
mitte muuta ja anda ostustamisõigus, milliseid investeeringuid tuleb teha esmajärjekorras,
asutuse juhile.
Päevakorrapunkt nr 10
Mitmesugust
Järgmine volikogu istung toimub 17.aprillil
/ allkiri /
Anne Paas
Volikogu esimees

/allkiri /
Imbi Kaarama
Protokollija

